Příloha k usnesení č. 493
Pozměňovací návrhy
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č.
283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

1. a) V čl. I vypustit bod 9. Následující body v čl. I přečíslovat.
b) V čl. VII slova „ čl. I bodu 9 a“ vypustit a slova „ které nabývají“
nahradit slovy „který nabývá“.
2. V čl. I bodu 17 v § 8 na konci textu odstavce 3 nahradit slova „§ 4
odst. 2“ slovy „§ 4 odst. 5“.
3. V čl. I bodu 25 v § 12 odst. 2 ve větě před středníkem za slovo
„úřad“ vložit slova „nebo orgán církve“.
4. a) V čl. I bodu 34 v § 16a odst. 1 písm. g) slova „v zákonem
stanovené lhůtě“ nahradit slovy „ve lhůtě stanovené na základě
zákona“.
b) V čl. I bodu 34 v § 16a odst. 2 doplnit větu druhou a třetí tohoto
znění : „Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen,
projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný
podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice.

Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej
nelze zjistit, projedná přestupek magistrát města Brna.“.
c) V čl. I bodu 34 v § 16a odst. 3 číslovku „10 000“ nahradit
číslovkou „5 000“.
d) V čl. I bodu 34 v § 16a za odstavec 3 doplnit nový odstavec 4
tohoto znění :
„(4) Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na
přestupky podle odstavce 1 a na řízení o nich zvláštní právní
předpis.13b)
------------------13b)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.“.
5.a) V čl. I bodu 34 nahradit název části páté „PŘESTUPKY“ názvem
„SPRÁVNÍ DELIKTY“.
b) V čl. I bodu 34 za § 16a vložit nové § 16b a 16c, které včetně
poznámek pod čarou č. 13c) a 13d) znějí :
„§ 16b

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí
správního deliktu tím, že
a) přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský
průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek, nebo
b) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle
§ 2 odst. 5.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000
Kč.
§ 16c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby
porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a
jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se
o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 v prvním stupni
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu má právnická osoba sídlo nebo podnikající fyzická
osoba místo podnikání.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání
fyzické osoby13c) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují
ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 16b odst. 1 vybírá a vymáhá obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má
právnická osoba sídlo nebo podnikající fyzická osoba místo
podnikání. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle
zvláštního právního předpisu.13d)
________________________
13c)
13d)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V čl. III za bod č. 9 vložit nový bod 10 tohoto znění :
„10. V § 11 odst. 1 v části věty za středníkem se slova „ s dobou
platnosti na 1 rok“ nahrazují slovy „ s dobou platnosti na 6 měsíců“.
Následující body v čl. III a návazně i v textu čl. VII přečíslovat.
7. V čl. III bodu 22 v § 19 odst. 1 nahradit slova „ § 20 odst. 4“ slovy
„§ 20 odst. 5“.
8. V čl. III nahradit text bodu 32 tímto textem :
„32. V § 21 odst. 1 v první větě se za slovo „Žadatel“ vkládají slova
„ podle § 17 odst. 2 až 10“ a slova „§ 20 odst. 3“ se nahrazují slovy
„§ 20 odst. 4“.
9. V čl. III bodu 53 v textu uvedeném v závorce nahradit slova „§ 34a
odst. 4“ slovy „ § 34a odst. 3“.
10. a) V čl. III bodu 54 nahradit text úvodní věty tímto textem :“Za §
34 se vkládají nové § 34a až 34c, které včetně nadpisu a poznámek
pod čarou č. 21a) až 21c) znějí :“.
b) V čl. III bodu 54 v názvu § 34a slovo „Přestupky“ nahradit
slovy „Správní delikty“ a tento název vložit nad označení § 34a.
c) V čl. III bodu 54 v § 34a odst. 3 nahradit slova „Správním
orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1
v prvním stupni je“ slovy „Přestupky podle odstavce 1 v prvním
stupni projednává“.
d) V čl. III bodu 54 v § 34a za odstavec 4 doplnit nový odstavec 5
tohoto znění :

„(5) Pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na
přestupky podle odstavce 1 a na řízení o nich zvláštní právní
předpis.21a)
------------------21a)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.“.
e) V čl. III bodu 54 za § 34a vložit nové § 34b a 34c, které včetně
poznámek pod čarou č. 21b) a 21c) znějí :
„§ 34b
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že
a) přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad
při vstupu do objektu nebo na pozemek, nebo
b) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle
§ 2 odst. 3.
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 10 000
Kč.
§ 34c
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže
prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby
porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne
k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a
jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se
o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 v prvním stupni
projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož
správním obvodu má právnická osoba sídlo nebo podnikající fyzická
osoba místo podnikání.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání
fyzické osoby21b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují
ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 1 vybírá a vymáhá obecní
úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má
právnická osoba sídlo nebo podnikající fyzická osoba místo
podnikání. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena
činnost orgánu, který pokutu uložil.
(7) Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle
zvláštního právního předpisu.21c)
________________________
21 b)
21c)

§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. “.

11. V čl. V za bod 2 doplnit nový bod 3 tohoto znění :
„3. V § 86 písm. a) se slova „ § 42b odst. 1 písm. c) a e),“
zrušují.“.

